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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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حوادث 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نس��بت به ارس��ال 
پیامک هایی با عنوان »پرونده اغتشاشات« به مردم 
هش��دار داد. س��ودجویان و کالهبرداران سایبری 
از هر فرصتی برای سوءاس��تفاده از ش��هروندان و 
کاربران فضای مجازی اقدام می کنند و در تازه ترین 
اقدام مجرمانه ش��ان اقدام به ارس��ال پیامک هایی 
با کلیدواژه ناآرامی های اخیر در کش��ور ش��ده اند. 
ای��ن اف��راد پیامکی را با ای��ن مضمون که »پرونده 
اغتشاشات شما در لینک زیر« قابل دسترسی است 
برای ش��مار زیادی از ش��هروندان ارس��ال کرده اند 
و طبیع��ی اس��ت در ای��ن ش��رایط ارس��ال چنین 
پیامک های��ی می تواند موجب نگرانی ش��هروندان 

ش��ده و آنان ترغیب شوند 
تا وارد لینک درج ش��ده در 

انتهای پیامک شوند.
مذک��ور  لین��ک  لم��س 
موجب هدایت کاربران به 
صفح��ات جعل��ی و حاوی 
بدافزار می شود. صفحاتی 
ک��ه خطرات��ی همچ��ون 

فیش��ینگ، بداف��زار و ... در آنه��ا وج��ود دارد. این 
لینک ه��ا یا کاربران را ب��ه صفحات جعلی هدایت 
می کن��د ک��ه در چنین صورتی عمدت��ا از کاربران 
خواسته می شود تا با پرداخت مبلغی اندک به پرونده 

خود دسترسی داشته باشند، 
کم بودن مبلغ مذکور باعث 
می شود که کاربر نسبت به 
پرداخ��ت آن اق��دام کنند. 
در ای��ن ش��رایط اطالعات 
حس��اب بانک��ی کارب��ران 
کپی ش��ده و س��ودجویان 
نس��بت به تخلیه موجودی 
حس��اب اقدام می کنند. در روش دیگر نیز ممکن 
اس��ت هیچ درخواس��تی برای برداشت وجه وجود 
نداش��ته باش��د، اما کاربر به محض لمس لینک و 
ورود به آن در واقع به طور ناخواسته با آلوده شدن 

گوش��ی تلف��ن همراه خود موافق��ت کرده و در این 
حال��ت تلفن همراه به بدافزارهایی آلوده می ش��ود 
که به موجب آن افراد س��ودجو به اطالعات ذخیره 
ش��ده در تلفن همراه دسترس��ی پیدا کرده و از این 
طریق از کاربران سوءاس��تفاده می کنند. سرهنگ 
داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ نیز این موضوع را تایید کرده و در این باره به 
ایسنا گفت: اخیرا پیامک های لینک دار با محتوای » 
پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر« برای برخی از 
شهروندان ارسال شده  ودر زیر آن لینکی ناشناس 
قرار گرفته است. این پیام از سوی مجرمان سایبری 

برای شهروندان ارسال شده و جعلی است. 

شهری

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش��هر ته��ران از ع��دم جدیت برخی دس��تگاه ها 
و وزارتخانه ه��ا در ای��ن خص��وص انتق��اد کرد. 
قدرت اهلل محمدی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
ورود آتش نش��انی تهران به موضوع ایمن سازی 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانی ناایمن در پایتخت 
اظهارک��رد: همه بیمارس��تان های ش��هر تهران 
بازرس��ی ش��ده و مس��ائل ایمنی مرتب��ط به هر 

ساختمان بررسی شده است.
مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش��هر ته��ران با اش��اره ب��ه صدور اخط��ار برای 
بیمارس��تان های ناایم��ن ش��هر گف��ت: به همه 
بیمارستان های ناایمن در شهر تهران اخطارهای 
الزم را ارائ��ه کردی��م تا ب��ه موارد الزم برای ارتقا 

ایمنی در آنها رسیدگی شود.
وی با تاکید بر همکاری وزارت بهداشت و درمان 

در خص��وص ایمن��ی بیمارس��تان ها گفت: اتفاق 
 خوبی اس��ت که در می��ان وزارت خانه ها، وزارت

 بهداش��ت ب��ه عنوان اولی��ن وزارت خانه و حتی 
ش��خص خ��ود وزیر به ای��ن موضوع ورود کرده و 
حتی به چند س��اختمانی که از س��وی آتش نشانی 
به عنوان نا ایمن شناس��ایی ش��ده، نامه ارس��ال 

کرده است. 
در پی ارس��ال این نامه ها حتی چند بیمارس��تان 

تخلیه شدند و کار خوب پیش رفته است.

اخطار آتش نشانی به بيمارستان های ناایمن تهران

هنر

سینماهای کشور طی آبان ماه، ۴۴ هزار و ۴۴۴ 
س��انس نمایش فیلم داش��تند و توانستند از این 
می��زان نمایش، گیش��ه ای ۱۷ میلی��ارد و ۵۰۰ 
میلیون تومانی داشته باشند. پیش بینی ها برای 
آبان ماه س��ینماها، بسیار مطلوب تر از آن  چیزی 
بود که در مهرماه اتفاق افتاد. در شرایطی که طی 
نخستین روزهای آبان، روند استقبال از فیلم ها 
رش��د صعودی به خود گرفته بود، در میانه های 
این ماه، ورق این استقبال برگشت و رکود دامن 
فیلم های در حال نمایش را فراگرفت. بر پایه این 
گزارش، ۲۶ فیلم در این ماه به روی پرده رفتند 
که این تعداد فیلم، در ۴۴ هزار و ۴۴۴ س��انس 
نمای��ش داده ش��دند. در ای��ن ماه، ۶۲۴ هزار نفر 
به س��ینما رفتند که رقم��ی درحدود ۱۷ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان را روانه گیش��ه س��ینماها 
کردند. در آبان ماه، انیمیش��ن لوپتو با ۱۳۱ هزار 

مخاطب، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخت 
تا به تنهایی و درحالی که نمایش آن، از یازدهم 
آبان ماه ش��روع ش��د، در صدر پرمخاطب ترین و 
پرفروش ترین فیلم ماه س��ینمای ایران بایستد. 
انفرادی با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، پسر دلفینی با 
۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون، ابلق با ۱ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون و دوزیست نیز با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان فروش، در رده های دیگر پرفروش ترین 

فیلم های آبان ماه قرار دارند.

 پیامک »پرونده اغتشاشات«ترفند تازه کالهبرداری
فوتبال

س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان گفت: 
دش��منان ما کسانی هستند که تالش کردند، 
تمرک��ز ما را بره��م بزنند.  کارلوس کی روش 
در حاشیه جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران 
درباره دیدار با انگلیس گفت: همانطور که دیروز 
گفتم در درجه اول از ش��ما تش��کر میکنم بابت 
حمایت ها، ما هیچوقت عالقه نداریم که داخل 
زمین باشیم اما هیچ افتخاری برای طرفدارانمان 
کس��ب نکنیم ولی نتیجه ای که به دس��ت آمد 
باعث می ش��ود ما از آن یاد بگیریم. در مقابل 
تیمی که احتماال یکی از کاندیداهای قهرمانی 
این جام اس��ت و با رفتار مناس��ب و یک روند 
مناسب روحی و ذهنی ما باید فقط درون زمین 
باشیم و خودمان باشیم. او ادامه داد: همانطور 
که دیروز گفتم و پیامی که فرستادم، بازیکنان 
ما در تیم ملی دشمنان ما نیستند. آن ها دشمن 
ما نیستند. برای کسانی که می خواهند بازیکنان 
را تبدیل به دش��منان کش��ور کنند می خواهم 
تبریک بگویم بخاطر اینکه کارشان را درست 

انج��ام دادن��د. مطمئنم که اکثر مردم می دانند 
که این بازیکنان در طول س��ال های طوالنی 
باعث ش��ادی و افتخار مردم ش��دند.  کی روش 
اظه��ار کرد: ول��ی مطمئنا می خواهم این ایده 
که بازیکنان دشمنان ما هستند را تخریب کنم 
و علیه آن بجنگم. دشمنان ما کسانی هستند 
که سعی کردند تمرکز ما را بهم بزنند. کسانی 
که فکر می کنند انجام بازی جام جهانی برابر 
انگلیس و پرتغال و تیم های اینگونه مانند پلی 
استیشن است اما این یک مسئولیت بزرگ روی 
دوش ماست. سرمربی تیم ملی اضافه کرد: نمی 
توانم صحبت هایم را بدون تبریک به یک رسانه 
به پایان برسانم. سوال می کنند چرا. باید بگویم 
کار خوبی انجام دادید چراکه ترکیب را ساعت 
ها قبل از بازی در اول صبح اعالم کردید و این 
به ما نشان می دهد که داخل تیم یک نفر است 
که با شما صحبت کرده است و بین تمام رسانه 
های ایرانی که اینجا هستند شما این کار را انجام 

دادید. شما یک قهرمان بزرگ هستید. 

دشمنان ما تمركزمان را بهم زدند

گيشه بی رونق سينماهای كشور
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  بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود واقع در استان گلستان را به شرح جدول ذیل از 
طریق برگزاری فرآیند مزایده با جزئیات مندرج در اسناد مربوطه و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۰۳.
 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱9:۰۰ روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۱۰.

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۲۰.
 تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۲۱.

 تاریخ بازدید: از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۰۳ لغایت ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه 

به تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۲۰  )بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد(.

نحوه فروش: نقد
توج��ه: لطف��اً ب��ه اصالح��ات احتمال��ی مزای��ده ک��ه در س��ایت بان��ک س��په ب��ه نش��انی الکترونیکی

 

 www.banksepah.ir/ta مندرج می گردد و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات مالک عمل 
می باشد، توجه فرمایید.

 توضیحات و شرایط:
۱.متقاضیان جهت کس��ب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در ش��رایط مزایده 

می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
۲.شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
۳.عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( 
 www.setadiran.ir با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن ۱۴۵۶ تماس و یا به آدرس اینترنتی
مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

بانک سپه – مدیریت شعب منطقه گلستان

مزایده امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه

»لیست امالک مورد مزایده«
لیست امالک مازاد برنیاز شماره مزایده مرجع 74۳/1401/7 – شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(: 2001092۳40000005

هماهنگی آدرسردیف
جهت بازدید

شماره  
اعیانعرصهنوع کاربرینوع ملکپالک ثبتی

قیمت پایه 
کارشناسی

 )ریال(
وضعیت نحوه فروشسهم بانک

توضیحاتملک

۱
علی آباد - شهر مزرعه 
کتول - فرهنگ ۱۱- 

انتهای کوچه

مدیریت شعب 
منطقه گلستان

۱۳9 فرعی از 
۱۷ اصلی

زمین با بنای 
عدم تخلیهنقدیشش دانگ۴۳۰.۴۱۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونیاحداثی

دور تا دور عرصه دیوار آجری شده و از سمت شرق دارای دروازه ماشین رو می باشد. زیربنای اعیانی ۱۰۰ مترمربع است. درب و پنجره های آلومینیومی و نمای جنوبی سنگ می باشد، سقف با خرپای 
چوبی و پوشش ایرانیت می باشد. ساختمان دارای دو اتاق خواب بوده و کف اتاق خواب ها سیمان می باشد. اسکلت ساختمان آجری و دارای آب و برق و گاز مستقل است. ملک دارای زیر زمینی با 

مساحت حدودا ۲۰ متر مربع می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

۲

کردکوی - بلوار امام 
رضا )ع( شرقی - خیابان 
امامزاده علی- انتهای 

خیابان سمت راست 

مدیریت شعب 
منطقه گلستان

۱۳۸۷۸ فرعی 
از ۲ اصلی  

مفروز و مجزی 
از ۱۰۴۷۱

قدرالسهم از مسکونیآپارتمان
شش دانگ۵۰.۴۴.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰مشاعات

۳۰ درصد نقد الباقی 
اقساط ۶۰ ماهه )در قالب 

انعقاد قرارداد فروش 
اقساطی و اخذ ضمانتنامه 

بانکی معتبر(

عدم تخلیه
ساختمان به صورت سه طبقه روی همکف و هر طبقه سه واحد با اسکلت بتنی و دیوارها آجر ایتال بوده که نمای مشرف به معبر )نمای غربی( سنگ و کف پارکینگ موزاییک می باشد. پوشش 

دیوارهای داخلی اندود گچ و کف واحدها سرامیک و کلیه دربها HDF و پنجره ها آلومینیوم و آشپزخانه دارای کابینت فلزی می باشد. ملک در طبقه دوم واقع گردیده و دارای یک انباری در طبقه همکف 
به مساحت ۸/۶۸ مترمربع می باشد. واحد فاقد پارکینگ می باشد. واحد دارای انشعاب برق و گاز مستقل و آب مشترک می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

لیست امالک مازاد برنیاز شماره مزایده مرجع ۷۴۳/۱۴۰۱/۸ – شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(: ۲۰۰۱۰9۲۳۴۰۰۰۰۰۰۶
هماهنگی جهت آدرسردیف

قیمت پایه کارشناسیاعیانعرصهنوع کاربرینوع ملکشماره  پالک ثبتیبازدید
وضعیت نحوه فروشسهم بانک )ریال(

توضیحاتملک

آدرس:گرگان ضلع شمالی میدان معلم نبش ۱
شهرک فرهنگیان

مدیریت شعب 
تجاری-ساختمان۶9۴۳ فرعی از ۲ اصلیمنطقه گلستان

شش ۱9۲.۸۵۴۰۲۷۲.9۳۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونی
دانگ

۱۵ درصد نقد الباقی اقساط 
تخلیه۶۰ ماهه

ملک دارای زیرزمین به مساحت 9۲ مترمربع با کاربری انباری تجاری، همکف به مساحت ۱۷۳ مترمربع که شامل یک باب فروشگاه به مساحت ۶۸ مترمربع با کاربری تجاری و 
انباری به مساحت ۸۸ مترمربع و راهرو و راه پله دسترسی به نیم طبقه اول به مساحت ۱۷ مترمربع، نیم طبقه به مساحت ۴۱ مترمربع با کاربری مسکونی، طبقه اول به مساحت 

9۶ مترمربع می باشد. ملک دارای دو انشعاب برق شهری با کنتورهای جداگانه و یک انشعاب آب و گاز شهری می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

۲
آدرس: آزادشهر – خیابان امام خمینی)ره(- 
کوچه شهید منصوری- منصوری ۳- قواره 

چهارم سمت راست- طبقه اول

مدیریت شعب 
قدرالسهم از مسکونیساختمان۲۱۳۴ فرعی از ۶ اصلیمنطقه گلستان

شش ۱۲۰۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰مشاعات
دانگ

۳۰ درصد نقد الباقی اقساط ۶۰ 
ماهه )در قالب انعقاد قرارداد 

فروش اقساطی و اخذ ضمانتنامه 
بانکی معتبر(

عدم 
تخلیه

واحد مورد نظر واقع در طبقه اول از یک ساختمان مسکونی دو طبقه بوده و دارای ساختار آجری و سقف شیروانی ایرانیتی و فاقد نما می باشد. واحد مسکونی دارای درب ورودی 
پیاده رو پوشش کف از نوع بتن و کابینت آشپزخانه از نوع فلز درب و پنجره ها از نوع فلز، پوشش دیوارها تا ارتفاع یک متر سنگ و مابقی تا سقف گچ و رنگ، سیستم گرمایش 

بخاری، دارای امتیاز برق و آب و گاز مستقل، فاقد پارکینگ و انباری می باشد. قدمت ساخت بنا حدود ۱۵ سال می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

آدرس:کردکوی- میدان معلم- خیابان نواب ۳
صفوی- سمت چپ قبل از پل یکشنبه بازار

مدیریت شعب 
منطقه گلستان

۱۴۴9۱ فرعی از ۲ اصلی مجزی شده از 
قدرالسهم از تجاریمغازه۲۶۶۰ فرعی از اصلی مذکور

شش ۳۵.۲۵۵.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰مشاعات
دانگ

۳۰ درصد نقد الباقی اقساط 
ملک یک باب مغازه تجاری با اسکلت فلزی با مساحت ۲۵/۳۵ مترمربع، سقف نرمه کشی شده و دیوارها کاشی کاری شده و نمای شمالی سنگ مرمر کف موزائیک و درب و تخلیه۶۰ ماهه

پنجره آهنی و ارتفاع مفازه ۳ متر و قدمت بنا حدود بیست سال می باشد. ملک دارای انشعاب برق و گاز می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

آدرس:کردکوی- میدان معلم- خیابان نواب ۴
صفوی- سمت چپ قبل از پل یکشنبه بازار

مدیریت شعب 
منطقه گلستان

۱۴۴9۲ فرعی از ۲ اصلی مفروز و 
قدرالسهم از تجاریمغازهمجزی از ۲۶۶۰ فرعی از اصلی مذکور

شش ۳۶.۵۵.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰مشاعات
دانگ

۳۰ درصد نقد الباقی اقساط 
تخلیه۶۰ ماهه

ملک مورد نظر واحدی تجاری به مساحت ۳۶/۵ مترمربع که در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه قرار دارد و اسکلت ساختمان فلزی می باشد. واحد تجاری دارای درب بزرگ 
فلزی در ضلع شمالی می باشد و پوشش کف آن موزاییک و بدنه دیوار آن تا ارتفاع یک متر سرامیک و باالی آن اندود گچ و سقف واحد تجاری هم اندود گچکاری می باشد. واحد 

تجاری فقط دارای امتیاز گاز مجزا است و دارای کنتور برق و کنتور آب مشترک است. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

آدرس: استان مازندران- گلوگاه- خیابان ۵
شهید زاهدی- مقابل نان فانتزی خادم

مدیریت شعب 
تجاری-ساختمان۲۸۶۶ فرعی از ۵ اصلیمنطقه گلستان

شش ۱۷۰.۷۵۱9۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونی
دانگ

۱۵ درصد نقد الباقی اقساط ۶۰ 
ماهه )در قالب انعقاد قرارداد 

فروش اقساطی و اخذ ضمانتنامه 
بانکی معتبر(

تخلیه

ملک دارای دو مغازه تجاری هر یک به مساحت ۲۰ مترمربع در طبقه همکف می باشد. ملک دارای سوئیت در طبقه همکف به مساحت حدودا ۴۳ مترمربع و همچنین پارکینگ 
در طبقه همکف با مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع می باشد. ملک دارای واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت ۱۱۰ مترمربع می باشد. ساختمان با اسکلت ترکیبی آجر و قوطی و 
سقف طاق ضربی برای طبقه همکف بوده و سقف نهایی خرپای فلزی با پوشش ایرانیت می باشد. درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم و درب های داخلی چوبی می باشد. طبقه 

اول دارای دو اتاق خواب و پذیرایی می باشد. پله های ارتباط با طبقه باال سنگ و دارای نرده فلزی در حاشیه راه پله می باشند، پنجره ها دارای گارد فلزی می باشند. ملک با وضع 
موجود به فروش می رسد.

آدرس: بندرگز - روستای لیوان شرقی - ۶
کوچه صداقت نهم

مدیریت شعب 
9۲۷ فرعی از ۱ اصلیمنطقه گلستان

زمین 
با بنای 
احداثی

شش ۳۵9.۶۶۳۰۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونی
دانگ

۳۰ درصد نقد الباقی اقساط ۶۰ 
ماهه )در قالب انعقاد قرارداد 

فروش اقساطی و اخذ ضمانتنامه 
بانکی معتبر(

عدم 
تخلیه

ملک زمینی دارای ساختمانی شمالی دو طبقه با سازه آجری به صورت مسکونی که طبقه همکف به مساحت حدود ۱۵۰ مترمربع شامل سه خواب، حال و پذیرایی، آشپزخانه، 
حمام، سرویس بهداشتی، تراس بزرگ در ضلع جنوبی بوده و دارای سقف طاق ضربی می باشد. طبقه اول واحد مسکونی ۱۵۰مترمربع با استفاده از ستون های فلزی )قوطی( 
اجرا گردیده و فقط بخشی از دیواره های پیرامونی اجرا گردیده است و سقف نهایی ساختمان از خرپای فلزی و پوشش ایرانیت می باشد. ساختمان دارای امتیاز آب و برق و گاز 

می باشد. ملک با وضع موجود به فروش می رسد.

شناسه آگهی: ۱۴۱۴۶۶۲

ت اول
نوب


